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KULT STRINDBERGA 

Mówi się , że panuje moda na Strindberga. Nie 
wiem, czy to prawda. Raczej należałoby mówić o 
kulcie. ( ... ) 

W kulcie Strindberga występują dwa składniki, 
które warto wyróżnić: fascynacja d?:iełem i fascy
nacja osobą pisarza. W Szwecji wyznawcy i badacze 
Strindberga skupiali się przede wszystkim na jego 
osobie, za granicą - interesowali się głównie dzie
łem. Ale w przypadku dzieła Strindberga zawodzą 
nowoczesne metody i chcąc nie chcąc grzęźnie się 

także w tyleż wyszydzanym biografiźmie; niepodo
bna, przynajmniej niekiedy, nie odwołać się do ży
cia pisarza. Twórczość literacka Strindberga obej
muje kilkanaście dzieł otwarcie autobiograficznych. 
Stosunek zmyślenia do praw dy jesit w ty,ch książ
kach ,niezrmie:mie trudny do us'1ialeni -:t. J -:tk się zda
je, między Strindbergiem-człowiekiem prywatnym 
a jego twórczością literacką istnieje zdecydowanie 
zarysowana „osobowość t wórcza" ( .. . ) 

Pragnienie wyrażenia siebie za wszelką cenę 

przybrało u Strindberga tak zdecydowaną form~ , że 

jest on wynalazcą szczególnego rodzaju ekspresjo
nizmu. Stosunek owego wynalazku d o ekspresjoni
zmu niemieckiego, to inny wielki kłopot ze Strind
bergiem. I nie mam tu na myśli jedynie tak oczywi
stych form Strindbergowskiego e\:spresjonizmu, jak 
na przykład rozszczepienie „ja" ( eksp: esjonistyczne 
Austrahlungen des Ichs), zastosowanie techniki dra
matu - stacji męki w trylogii Do Damaszku (Sta
tionendrama), ale kwestie dotyczące wczesnego dra
matu naturalistycznego: Ojca, w którego naturaliz r..1 
wątpił już Zola; Panny Julii , w które j finale ważną 
rolę odgrywa hipnoza. 

W Pannie Julii zresztą , w postaci Jeana, Strind·
berg wyraża coś z siebie. Swoje pochodzenie z ludu 
po matce, córce krawca i służącej, i swoje pochodze
nie jakby z arystokracji (w istocie z burżuazji) po 
ojcu - wykorzystywał wielokrotnie, zwykle w po
staci zniekształconej. Z masochistycznym uporem 
widział w sobie przedstawice~a proletariatu, jakim 
jako żywo nigdy nie był. Z tej identyfikacji , poza 
lewicowością poglądów w niektórych o kresa ~h życia , 

wypłynęło między innymi utożsamienie z J ean em . 
Jako mąż Siri von Essen, byłej baronowej Wrarigel, 
był poniekąd - głównie we własny:n mni<~maniu 

- w sytuacji J eana, p!!ącego s i ę w górę słu gusa . 

ale „seksualnego aryst0kraty '', który posiadł rze
czywistą arystokratkę . 

Że tak widział swoją sytuację, dowodzą liczne 
fragmenty napisanej w latach 1887-1888 po francu-

sku książki autobiograficznej Le plaidoyer d'un fou , 
opowiadającej dzieje jego miłości do Siri von Essen 
i dzieje ich małżeństwa (rozwód miał miejsce w ro
ku 1891), Panna Julia powstała w roku 1888 i cho
ciaż materiałów do fabuły sztuki dostarczyło zgo
dnie z zasadami naturalizmu tzw. „życie" - prasa 
opisująca pewne autentyczne zdarzenie, a także prze
życia Strindbergów w Skovlyst w Danii - częścio

wa identyfikacja z Jeanem nie wymaga dowodów. 
W Plaidoyer d'un fou Stni.ndberg pisz e o s::ibie nastę
pująco: .,Syn ludu zdobył białoskórą , plebejusz zje
dnał miłość dziewczyny wyższej rasy, świniopas 

przemieszał swoją krew z krwią księżniczki". ( ... ) 
Wątek romansowy życia Strindberga, tak często 

przybierający kształt dramatyczny, a nawet tragi
czny, ale z domieszką błazeństwa i m elodramatu, 
jest niewyczerpanym źródłem zainteresowania. Z 
tym wątkiem powiązane są i:;olskie epizody życia 

Strindberga: jego znajomosc z Przybyszewskim, 
sprawa Dagny Juel („.) 

Viktor Svanberg, obecnie emerytowany profesor 
literatury szwedzkiej uniwersytetu w Upsali, na
pisał: „Strindberg jest uosobieniem wszystkiego, co 
barbarzyńskie w szwedzkim charakterze narodo
wym". Zdanie to pochodzi z eseju Kult Strindbergn, 
ogłoszonego po iraz pie'I1wszy w r oiku 1931. Jest 
ws,zakże .znamienrne , że esej ów pnzedruikloiwano w 
ostatnich latach w dwóch wa3nych zbiorach esejów 
o Strindbergu w Szwecji i w USA. Svaneerg ataku
je kult Strindberga, jego dzieło i osobę , z pozycji 
radykalnych ( ... ) zarzuca mu, że jego naturalizm byl 
przypadkowy i powierzchowny. Naturalizm Strrind
berga był - jeśli tak rzec można - zarazem opo
wiedzeniem się za naturalizmem i wyjściem w kie
runku tego, co później z n-:tturalizmu wyrosło. Za
wiera się w tym poważna część prekursorstwa 
Strindberga. Mogło to zaszkodzić jego pismom spo
łecznym, co jednak nie oznacza, Jż nie było moto
rem jego największych odkryć w dziedzinie litera
tury, dram-:ttu i teatru. 

Zbliżenie do naturalizmu - zdaniem Svanberga 
zaszkodziło Strindbergowi, wzmagając jego wro

dzony barbaryzm i brutalność . Szczególnie nienawiść 
stała się tym pierwiastkiem życia instynktów, które 
Strindberg wyrażał w swoim dziele. Stąd przewaga 
negatywnej strony życia , J:r alectwo Strindbergows
kich bohaterów i jego rnme_so. Stąd koncepcja mi
łości, które j korzeniem jest nien awiść . Nienawiść 

staje się zatem owym złym dr~ewem, któ re nie mo
że rodzić dobrych owoców; miłość musi ujawni~ się 
jako pozór. ( .. . ) 

( ... ) Twórczość Strindberga, owe dwadzieścia kil
ka najlepszych dramatów, okolo trzydziestu powie
ści i opowiadań, jego teorie teatralne i eseje - po
zostaje wartością niezaprzeczalną. D: amaturgia 
Strindberga to świat nieprzyj emny, opanowany przez 
zło, dający człowiekowi niewiele nadziei na wzglę
dnie bezbolesne bytowanie. Jest to często świat ka
leki przez swoją jednolitą czerń, porażony złem. Tak 
się jednak dziwnie składa, że niejednokrotnie nie
przyjemni pisarze głębiej rozumieli tak zwaną natu
rę ludzką niż pogodni, ceniący uroki życia, sympa
tyczni gawędziarze. Nawet jeśli ci pierwsi przesa
dzili i kaleczyli prawdę. Może jest to cena, jaką się 
płaci za ów głęboki wgląd, jaką się p'aci przynaj
mniej dość często ? 

Kaleki i porażony złem świat dramaturgii Strind
berga niejednokrotnie ocala raczej nieoczekiwana 
właściwość: pojawiający się tam komizm. Oczywi
ście, komizm nieprzyjemny, polegający na zgrzytli
wej niewspółmierności między znaczeniem jakiejś 

sytuacji, sceny, wypowiedzi, a otoczeniem, w jakim 
owo zdarzenie ma miejsce. 

[L. SClkół, Strindberg i sztuka Enquisita , Di alog rur 2, 1976] 

THOMAS MANN 

Poznanie dzieła Augusta Strindberg::i - dzieła 

niesłychanie prowokującego, rozmiarem i zaw-:trtof.
cią przerastającego niemal ludzką miarę oraz 
wniknięcie w jego, niekiedy groteskowe, ni ekiedy 
odrażające, to znów owiane wzniosłym i wzruszają

cym pięknem człowieczeństwa stanowiło za moich 
młodych lat nieodzowny składnik wykształceni-:t i to 
ni€ zunieirniło się chylba w tnzydzieści lat po jego 
śmierci. Jako twórca, myśliciel, prorok, prekursor 
nowego spojrzenia na świat za bardzo wybiegał na
przód, aby dzieło jego w najmniejszym bodaj stop
niu mogło się zest'łrzeć i utracić siłę oddz~aływaniA . 

St,ojąc poza szkołami i prądami, a zarazem ponad 
nimi, łączy je wszystkie w sobie. Zarówno naturali
sta jak i neoromantyik, antycypuje eksprosjonizrr. , 
zasługując na wdzięczność całego pokoleni'l . któr.: 
hołdowało t emu kierunkowi, i jest zarazem p;erw
szym nadrealistą - pierwszym w każdym t e<?o slo
W<'l znaczeniu. A przy tym w jego wrodzonym awan
gardyzmie tkwi wiele krzepiącej tradycji . ( ... ) Myśl 
o nim kojarzy się z'l wsze z tym co największ e. 

Uniwersalizm t ego rotPżnego umysłu możn1 porów
n-:tć jedynie z wszechs<tro1nno5cią Goethego, k.tórego 
pod wieloma względami m iwe.t pnzens•ta ( .. . ) 

[Dialog 2, 1961] 



AUGUST STRINDBERG 
PRZED MO W A (fragmenty) 

( ... ) W niniejszym dramacie nie próbowałem stwo
rzyć czegoś nowego, jest to bowiem niemożliwe. 

Chciałem tylko zmodernizować formę stosownie do 
wymagań, które, jak mi się zdaje, ludzie współcze
śni powinni stawiać sztuce dramatycznej. W tym ce
lu wybrałem, albo raczej dałem się porwać moty
wowi, który, można by powiedziieć, leży poza polity
cznymi sporami dzisiejszej doby, ponieważ problem 
socjalnego wznoszenia się czy upadku, wyższych i 
niższych, lepszych czy gorszych, mężczyzn i kobiet 
jest, był i będzie przedmiotem nieprzemijającego lu
dzkiego zainteresowania. 

Biorąc ten motyw z życia w takiej postaci, jak 
mi go opowiadano przed wielu laty, kiedy zrobił 

na mnie silne wrażenie, stwierdziłem, że nadaje się 
do udramatyzowania. Wciąż jeszcze bowiem wstrzą
sa ludźmi obraz zagłady jednostki uprzywilejowanej, 
a tym bardziej wymierania rodu. ( ... ) 

Dla wytłumaczenia smutnego losu panny Julii 
podałem bardzo wiele okoliczności: wrodzone instyn
kty jej matki, złe wychowanie diiewczyny przez oj
ca, jej własną naturę i wpływ narzeczonego na jej 
słaby, zdegenerowany mózg; dalej zaś i bardziej 
bezpośrednie: nastrój nocy świętojańskiej, nieobec
ność ojca w domu, menstruację, ( ... ) podniecający 
wpływ tańca, mrok nocy, silne erotyczne oddziały
wanie kiwiaitów, ( ... ) ag.resywiniość podlnieiooniego 
mę2lczyizmy ... 

( ... ) Dusze moich postaci (ich charaktery) to zle
pek minionych i wciąż jeszcze aktualnych stadiów 
kultury, fragmenty książek i gazet, kawałki ludzi, 
strzępy ubrań świątecznych, które stały się łachma
nami - tak właśnie jak dusza złożona jest z różnych 
cząstek. Pokazałem też, jak się one kształtowały, 

każąc słabemu powtarzać słowa skradzione u silniej
szego i każąc im zapożyczać u siebie nawzajem „idee" 

czy, jak to się mówi - sugestie. 
Panna Julia to charakter nowoczesny - nie dla

tego, że typ półkobiety nienawidzącej mężczyzny nie 
istniał we wszystkich czasach, lecz dlatego, że od
kryto go obecnie, że się wyraźnie zaznaczył i że na
robił dużo wrzawy. Półkobieta to typ, który wysu
wa się dziś na pierwszy plan i sprzedaje się za wła
dzę, ordery, odznaczenia, dyplomy, tak jak dawniej 
za pieniądze - to przejaw dekadencji. ( ... ) Jest to 
typ tragiczny, dający obraz rozpaczliwej walki prze
ciw naturze, tragiczny jako dziedzictwo romanty
zmu, trwonione obecnie przez naturalizm, który pra-

gnie tylko szczęsCia. A do szczęścia potrzeba gatun
ków silnych i dobrych. 

Ale panna Julia jest także przeżytkiem dawnej 
szlachty rycerskiej, która obecnie ustępuje miejsca 
nowej arystokracji nerwów czy mózgów. Jest ofiarą 
rozdźwięku wywołanego w rodzinie „ występkiem" 
matki, ofiarą błędów epoki, okoliczności, swojej wła
snej niedoskonałej natury, co w.ozystko razem wzię
te stanowi odpowiednik dawnego losu czy porządku 
świata. Naturalista wykreślił winę wraz z Bogiem, 
ale skutków czynu, kary, więzienia czy strachu przed 
nimi nie może pominąć z tej prostej przyczyny, ż e 

istnieją one nadal ( ... ) 

Służący Jean jest twó:rrcą ga.tu1nk u, u kitórego 
widać już przesłanki dalszego zróżnicowania. To syn 
fornala, który rozwija się na przyszłego pana. Ma 
łatwość uczenia się, dobrze wykształcone zmysły 
(węch, smak, wzrok) i i;o :::zucie piękna. Wspiął się 

już poważnie w górę i jest dostatecznie silny, by po
sługiwać się innymi, nie cierpiąc z tego powodu. 

Jest on już wyobcowany ze swego środowiska, 

którym gardzi ja'ko stadium przebytym, któreg·o si -:: 
boi i przed którym i.;cieka, ponieważ ludzie znają 

jego tajemnice, przejrzeli jego zamierzenia, z za
wiścią patrzą na jego wznoszenie się z radością 

wyczekują na upadek. 

( ... ) Ma przewagę nad panną Julią nie tylko dla
tego, że pnie się do góry, ale i dlatego że jest męż
czyzną. Seksualnie to on właśnie jest arystokratc1 
dzięki swej męskiej sile, lepiej rozwiniętym zmy
słom i zdolności do inicjatywy. Jego niższość polega 
główl)ie na przypadkowym środowisku si;ołecznym, 
w którym żyje i które z pewnością i;orzuci wraz z 
liberią służącego. 

( ... ) Jeśli chodzi o dialog, zerwałem tu nieco z 
tradycją, nie czyniąc z moich postaci katechumenów, 
którzy zadają głupie pytania dla wywołania dowcip
nej repliki. Unikałem symetrycznej, matematycznej 
konstrukcji dialogu francuskiego . Pozwalałem móz
gom pracować nieregularnie, tak jak jest w rzeczy
wistości, kiedy to w rozmowie nie wyczerpuje się 

przecież żadnego tematu do końca, lecz jedna myśl 
zazębia się o drugą zupełnie przypadkowo. Dlatego 
też mój dialog błąka się, zaopatruje się w pierwszych 
soena1ch rw materiał, !kitóry późrniej p:rrzepir·aoow;uje , 
podejmuje na nowo, powtarza, wymija, rozszerza, 
zupełnie jek temat w kompozycji muzycznej. 

[A. Strindberg, Wybór dramatów, Wrocław 1977] 



KALENDARZ ŻYCIA I TWORCZOSCI 
AUGUSTA STRINDBERGA 

1849 22 stycznia w Sztokholmie urodził się 
Johan August Strindberg, jako syn 
zamożnego mieszczanina, Carla Oscara 
Strindberga - i służącej, Ulrici Eleo
nory Strindberg z domu Norling. 

1856-1867 - lata nauki w Klaraskola, Jakobsskola 
i prywatnym liceum. W roku 1862 u
miera matka St: indterga na gruźlicę; 
śmierć ta oraz r:onowny związek mał
żeński ojca z kobietą, będącą guwer
nantką u Strindbergów, stają się wiel
kim wstrząsem dla trzynastoletniego 
chłopca . Wiosną r. 1867 zdaje maturę, 
zaś jesienią wsLpuje na studia w sta
rym i słynnym uniwe.:- sytecie w Up
psali, które jednak i::orzuca po I se

mestrze. 

1868 zaczyna pracę w różnych zawodach, 
m.in. zostaje nauczycielem domowym 
u doktora Axela Lamma, który nama
wia go na studia medyczne. Po niepo
wodzeniach na egzaminach wstępnych 
rezygnuje z planów zostania leka
rzem; zainteresował się teatrem i dra

matem. 

1869 - pisze pierwszą sztukę Prezent imie-
ninowy - komedię w dwóch aktach. 

1870 pod peudonimem ukazuje się dru
kiem dramat Wolnomyśliciel. Pisze 
tragedię wierszem Hermiona oraz jed
noaktówkę W Rzymie, która stała się 
debiutem scenicznym Strindberga -
wystawił ją sztokholmski Teatr Dra
matyczny 13 września. P owrót Strind
berga do Uppsali - studiuje języki 

obce, pisze pracę o Oehlenschliigerze. 
Zakłada z przyjaciółmi klub literacki 
o nazwie Runa . Poznaje fi lozofię Kier
kegaarda, która wywiera ogromny 
wpływ na jego ówczesną twórczość i 
osobowość: ascetyczną, fanatyczną, 

głodną absolutu. 

1872-1873 - w ciągu dwóch miesięcy pisze prozą 

Mistrza Olofa (wersja wierszowana 
powstawała do r . 1877); zajmuje się 

również dziennikarstwem - pracuje 
w Dagens Nyheter. 

1874-1882 - zostaje asystentem w Bibliotece Kró
lewskiej. W r. 1875 poznaje Sigrid 
(Siri) von Essen, z którą żeni się w 
1877 T. Pisze powieściową satyrę Czer
wony pokój (1879), cykl antyfemini
stycznych opowiadań Małżeństwa 

(1833-1834), który sita1je się preteks!tem 
postawienia pisarza przed sądem pod 
zarzutem obrazy moralności i religii; 
proces ten Strindberg wygrywa. 

1886 pisze czterotomową autobiograficzną 

powieść Syn służącej. Entuzjazmuj P. 
się myślami Rousseau, Nietschego. 

1887 ·- powstaje dramat Ojciec, którego te-
mat związany jest z problemami wal
ki płci, komple'.„sów prześladowań. 

:i.888 - ukazuje się Panna Julia. 

1891-1892 Strindberg rozchodzi się z Siri von 
Essen. W r. 1892 przyjeżdża do Berli
na, gdzie styka się z międzynarodową 
cyganerią, która spotykała się w słyn
nej gospodzie Tiirkego, nazwanej póź
niej „Zum schwarzen Ferkel" („Pod 
czarnym prosiakiem"). Przychodzili tu 
pisarze i artyści: Richard Dehmel, 
Stanisław Przybyszewski, malarze nor
wescy - Edward Munch 1i Christian 
Krohg, kompozytor fiński Hans Sibe
lius, pisarz norweski Knut Hamsun 
i inni. Tu poznaje swoją drugą żonę, 
dziennikarkę Friedę Uhl. 

1895-1896 - pod koniec r. 1894 rozchodzi się z Frie
dą Uhl. Nasilenie się schizofrenii i ma
nii prześladowczej - okres tzw. pie
kielnych doznań (kryzys Inferna). U
kazuje się Inferno, napisane po fran
cusku. Książka ta stanowi obraz prze
żyć wewnętrznych pisarza z tego okre
su. Zapoznaje się z dziełami mistyka 
Emanuela Swedenborga. 

1897-1898 - pisze wielki dramat mistyczny Droga 
do Damaszku. 

1899-1907 - powraca do Sztokholmu. W wieku 52 
lat żeni się po raz trzeci z Harriet Bo
sse - 22-letnią aktorką pochodzenia 
norweskiego. Tworzy kilka dramatów 
historycznych z dziejów narodowych 
Szwecji: Saga rodu Folkungów, (1899) , 
Gustaw Waza (1899), Eryk XIV (1899) , 

1907 

1912 

karol XII (19Ól). W końcu 1900 roku 
powstają dwie części Tańca śmierci 

- jednej z najgłośniejszych sztuk 
Strindberga o tematyce walki płci 

(dramat ten zrealizowali na scenie ka
meralnej Teatru Polskiego we Wro
ławiu w r. 1975 twórcy dzisiejszej pre
miery Panny Julii). W r. 1902 publi
kuje w jednym tomie trzy sztuki: 
Wianek Panny młodej, Łabędzia biel, 
oraz Gra snów, które powstały pod 
wpływem Maeterlincka. 

25 listopada otwarcie Intima Teatern, 
założonego przez Strindberga, prapre
mierą Pelikana; dla sceny tej pisze 
cykl sztuk kameralnych - wymienio
nego już Pelikana, Burzę, Pogorzel·i
sko, Sonatę widm. Tu wystawił swoj'l 
ostatnią sztukę Wielki gościniec w r. 
1910. 

14 ma~a August Strindberg umiera 
na raka . 

KIEROWNIK TECHNICZNY: JERZY TACZALSKI 
ZASTĘPCA: ANDRZEJ BARWIŃ"SKI 
BRYGADIER SCENY: TADEUSZ KACZMAREK 
KIEROWNICY PRACOWNI: 
KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ: WŁADYSŁAWA MASZTALERZ 
KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ: JERZY HELAK 
PERUKARSKIEJ: ZOFIA HEJNE-BREGULLA 
SZEWSKIEJ: MIKOŁAJ BRATASZ 
MODELATORSKIEJ: ALOJZY CZEPUŁKOWSKI 
STOLARSKIEJ: JAN SZOTA 
MALARSKIEJ: TADEUSZ CHĄDZYŃ"SKI 
TAPICER!iKIEJ: RYSZARD TKACZYK 
ŚLUSARSKIEJ: BRONISŁAW KROWICKI 
ELEKTROAKUSTYCZNEJ: HUBERT BREGULLA 

Zamówienia zbiorowe na bilety dla zakładów pracy i szkół 
przyjmuje codziennie w godz. 9 - 16 Biuro Organizacji 
Widowni, ul. G. Zapolskiej 3, tel 387-89. Prz<yjmujemy zgło
szenia osobiste i telefoniczne. 

Przy opracowaniu KALENDARZA ŻYCIA I TWORCZOSCI AUGU
STA STRINDBERGA Redakcja oparła się na: L. Sokół, Wstęp do: 
A. Strindberg, Wybór dramatów. Wrocław 1977. 

RYSUNKI FRANCISZKA STAROWIEYSKIEGO 
REDAKTOR PROGRAMU: ALEKSANDER RUDKOWSKI 
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August Strindberg 

PANNA 
JULIA 
(Froken Julie) 

PRZEKŁAD: 

ZYGMUNT ŁANOWSKI 

REŻYSERIA: 
PIOTR PARADOWSKI 

SCENOGRAFIA: 
FRANCISZEK STAROWIEYSKI 

OPRACOWANIE MUZYCZNE: 
ZBIGNIEW PIOTROWSKI 

OBSADA: 
Panna Julia 

EW A LEJCZAKÓWNA 
Jean, służący 

ANDRZEJ HRYDZEWICZ 
Krystyna, kucharka 

ANNA KOŁAWSKA 
Dziewczyna 

* * * 

INSPICJENT: KAZIMIERZ HERBA 
SUFLER: WANDA JASIUKIEWICZ-ŁOZA 
ŚWIATŁO: HENRYK JANOWSKI 
REALIZACJA DŹWIĘKU: 
LESLAW SZCZEPANKIEWICZ 

PREMIERA 21 STYCZNIA 1978 r. 


